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Cor Millenaar B.V. Bewerkstelligen samenwerkingen
Doel is om te komen tot een samenwerkingsverband (Energieleverancier/LED-leverancier/Klimeet B.V.) waarbij een z.g.
win-win situatie wordt geschapen. Daar waar cash-out in het MKB (nog) steeds geen optie is kan toch reductie van CO2
uitstoot worden gerealiseerd door de besparing op de energierekeningen te benutten voor financiering (aflossing/rente)
van investering in LED verlichting.
Methodieken

Startdatum

CO2

01-06-2015

Einddatum

Top tien
Ja

Deelname
Cor Millenaar B.V. (middels Klimeet B.V. en haar samenwerkingsverbanden)
Er worden door betrokken partijen uren vrijgemaakt (ten koste van de core-business) als budget.
Onderwerp
Samenbrengen partijen en Organiseren bijeenkomsten
Resultaten
In juni 2015 heeft Cor Millenaar B.V. zich geprofileerd in "Het ondernemersbelang". Een setting van meerdere
ondernemers waarin de discussie t.a.v. milieu-zaken is gevoerd. De contacten worden benut om de genoemde
samenwerking te concretiseren. In 2016 heeft Cor Millenaar B.V. zich ingezet om contacten te leggen hetgeen heeft
geleid tot voldoende interesse bij gemeente en ondernemers opdat in Q4-2016 bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.
Concreet zijn daar afspraken gemaakt om tot een functionele invulling, uitrol en samenwerking te komen middels het
opzetten en uitzetten van een project met circa 20 ondernemers. Uiteindelijk met als doel om de gehele gemeente
Aalsmeer "groen" te maken. E.e.a. heeft inmiddels geresulteerd in de oprichting van een platform. Zie verder onder
initiatieven.

Cor Millenaar B.V. Leverancier keuzes
Het bewust kiezen voor leveranciers welke ook bewust zijn van milieu en co2 uitstoot. Dit uiteraard binnen haalbare
commerciële grenzen.
Methodieken

Startdatum

CO2

01-07-2015

Einddatum

Top tien
Ja

Deelname
Schoonmaakbedrijf, Kledingleverancier, bandenafvoerbedrijf etc.
Onderwerp
Daar waar commercieel en financieel verantwoord kiezen voor milieubewuste partners
Resultaten
Wij betrekken onze bedrijfskleding van een gecertificeerde leverancier. Wij verzenden orders met een leverancier
waaraan wij op elke zending een bijdrage afrekenen ter compensatie van CO2 uitstoot.
Inmiddels doen wij zaken met RecyBem B.V. welke zeer bewust omgaat met ingezamelde autobanden, zie bijlage
ReyBem. Voorts hebben wij door samenwerking met Berendsen in de afval verwerking een vermindering gerealiseerd
van de milieubelasting, zie bijlage Berendsen.

Cor Millenaar B.V. Ombouw brandstof naar elektrisch aangedreven MB G-Klasse
voertuigen
Onderzoek in samenwerking met derden partijen naar de mogelijkheid om brandstofvoertuigen om te bouwen naar
elektrisch aangedreven voertuigen.
Methodieken

Startdatum

CO2

01-04-2018

Einddatum

Top tien
Ja

Deelname
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Methodieken

Startdatum

Einddatum

Top tien

Cor Millenaar - G-center in samenwerking met derden partijen.
De partijen zijn:
- voor technische samenwerking: KYTO
- voor financiële samenwerking: nader overeen te komen.
Onderwerp
Ombouwmethodiek innovatie
Resultaten
Nog in onderzoek / bespreek fase.
Inmiddels hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden, ligt er een offerte naar een potentiele klant en zijn er
gesprekken gevoerd ten einde de financiering van het project en het vervolg daarop te realiseren.
- …………...

Cor Millenaar B.V. Ontwikkeling eigen initiatief binnen de regio Haarlemmermeer en
Aalsmeer.
Na certificering van de CO2 prestatieladder niveau 3, heeft Cor Millenaar het duurzaam ondernemen onder de aandacht
van meerdere partijen gebracht. Gesprekken met leveranciers, collega ondernemingen en de Gemeente Aalsmeer
hebben geleid tot concretisering te weten de oprichting van Stichting MVO Platform Aalsmeer.
Methodieken

Startdatum

CO2

01-11-2013

Einddatum

Top tien
Ja

Deelname
Ontwikkeling eigen initiatief. Er zullen zo veel mogelijk bedrijven geïnformeerd worden over het behalen van de CO2prestatieladder certificering. Deze bedrijven zullen worden aangespoord om ook de CO2-prestatieladder in te gaan
voeren. Hiertoe is Klimeet B.V. opgericht om als tool te dienen om bedrijven te adviseren en begeleiden.
Verantwoordelijke: Directie. Middels deelname in de St. MVO Platform Aalsmeer wordt o.a. het belang van
Meten=Weten uitgedragen, ondernemers ondersteund in de invoering van de CO2 prestatieladder.
Onderwerp
Er worden door betrokken partijen uren vrijgemaakt (ten koste van de core-business) als budget.
De Stichting werkt samen met plaatselijke belangenverenigingen, zoals MeerBusiness en Ondernemend Aalsmeer. De
Gemeente Aalsmeer steunt d.m.v. facilitering de Stichting en haar doelstelling.
Resultaten
De doelstelling van Cor Millenaar B.V. is om zo veel mogelijk bedrijven binnen Haarlemmermeer en Aalsmeer te
interesseren voor de CO2-prestatieladder. Er hebben op businessclub en ondernemersbelang niveau bijeenkomsten
plaatsgevonden als ook met de verantwoordelijk wethouder voor bedrijven binnen Haarlemmermeer. In Hmore (een
glossy voor ondernemers in Haarlemmermeer) en het Ondernemersbelang is middels artikelen aandacht geschonken
aan het behalen van de CO2-prestatieladder certificering van Cor Millenaar B.V. en voorts het duurzaam ondernemen.
Geïnteresseerden kunnen na het lezen van deze artikelen contact met Cor Millenaar B.V. opnemen. Bij Cor Millenaar
zullen netwerkavonden en netwerkborrels worden georganiseerd waar presentatie van de CO2-prestatieladder deel van
zal uitmaken. Hier zullen verschillende bedrijven worden uitgenodigd. Op 28 juni 2018 is door ons opgericht de Stichting
MVO Platform Aalsmeer met als doel: Het bieden van een netwerk aan bedrijven die actief maatschappelijk betrokken
en milieubewust willen ondernemen. Deelnemers worden gestimuleerd om deel te nemen aan de applicatie van
Smarttrackers met als eerste insteek om gezamenlijk de CO2 uitstoot, besparingsdoelen en initiatieven in kaart te
brengen van Aalsmeer als Gemeente. Inmiddels hebben 4 Meet & Greets plaatsgevonden waarbij er een stijgend lijn in
het aantal bezoekers (voornamelijk ondernemers) is waar te nemen. Recent 1 juli 2019 een aantal van 70.
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